
Aniversariantes
Hoje: Antonio Alencar (17ª Vara), Ká-
tia Alcântara (NUCJU), Tércio Macha-
do de Freitas (7ª Vara), Robson Silva 
(Paulo Afonso) e Alfredo de Jesus (Ste-
fanini).Amanhã: Marcos Clebe Ramos 
Profeta (Campo Formoso), Mariana 
Mendonça Lima (10ª Vara) e Nahon 
Francisco Teixeira Castro (NUCJU). 
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VII Encontro de Corais da Justiça Federal da Bahia 
se firma no calendário de eventos dos corais baianos

O VII Encontro de Corais da Justiça 
Federal da Bahia teve início ontem e 
prossegue até sexta feira, 27/09, tendo, 
mais uma vez, o Grupo de Canto Can-
tarolando como anfitrião do evento que 
este ano tem como tema “Um Canto ao 
Rei”, em homenagem a Roberto Carlos.

O evento teve um número recorde de 
inscritos nesta edição: 21 corais e já é 
integrante do calendário de eventos dos 
corais da Bahia. No sétimo ano de re-
alização, teve, novamente, o patrocínio 
da Caixa Econômica Federal, o apoio da 
DIREF, da ASSERJUF e do SINDJUFE, 
além da Schincariol e Brasilgás.

Na abertura do evento, o juiz federal-
Carlos D’Ávila Teixeira, representando a 
Direção do Foro, reafirmou a importân-
cia do canto coral para a melhoria da 
qualidade de vida dos servidores. Para o 
magistrado, o único juiz a comparecer a 
todos os encontros de corais realizados 
pela Seção Judiciária, essa iniciativa de-
veria ser multiplicada por todos os órgãos 
públicos que assim, reduziriam o stress 
dos servidores. O juiz parabenizou o ma-
estro Edvã Barbosa, idealizador e cura-
dor do evento,  dizendo que “o canto é a 
faceta mais bela da alma humana pois 
quem canta o faz com a alma, o peito e 
o coração abertos” . 

Criado oficialmente em 1994, o grupo 
Cantarolando reúne servidores e colabora-
dores da Seção Judiciária da Bahia com 
financiamento pela ASSERJUF e pelo 
SINDJUFE. Em seus 19 anos de existên-
cia, o coral tem muita história para con-
tar e é figura garantida em eventos como 
as comemorações da Páscoa e do Natal, 
quando executam repertório temático. 

Mas a música popular também tem 
espaço nas apresentações do Cantaro-
lando, integrado pelas vozes de Gésner 
Braga, Luzineide Oliveira, Manoel Paim, 
Sidnei Souza, João Izaías Ferreira, Em-

manuel Heanacho, Silon Souza, Daniela 
Rocha, Aury Coeli Rocha, Patrícia Pi-
menta, Márcia Freitas, Danielle Marques, 
Adriana Padilha, Normélia Cotias, Fabíola 
Bispo, Sheyla Soares, Anete Mendonça, 
Myrtô Magalhães e Jesuíta de Souza.

Fruto de muito trabalho e dedicação, 
o grupo é regido há oito anos pelo maes-
tro Edvã Barbosa, que tem o desafio de 
harmonizar as vozes de coralistas ama-
dores, obedecendo a necessidades bási-
cas para o canto, como afinação e respi-
ração. “Cantar sozinho é uma coisa, mas 
cantar em grupo é totalmente diferente. 
Cantar obedecendo a uma regência é 
mais complicado ainda”, conta Edvã.

Outro desafio é o pouco tempo do gru-
po para os ensaios. Edvã lembra que os 
servidores estão na Justiça Federal para 
trabalhar e que a participação no coral é 
uma atividade paralela, para a qual eles 
disponibilizam duas horas por semana. 
Em razão disso, torna-se difícil realizar 
apresentações fora do ambiente da Seção 
Judiciária e, nos últimos anos, o grupo se 
exibiu poucas vezes. 

Mas não é só isso. O maestro tam-
bém atribui a redução da quantidade de 

apresentações do Cantarolando à capaci-
dade do grupo de executar músicas mais 
laboriosas. “Eles têm facilidade de pe-
gar coisas mais difíceis mas os arranjos 
que faço são mais complicados e exigem 
mais tempo para ensaiar. Por causa do 
pouco tempo de ensaios, a gente não 
canta tanto”, explica. Mas o espetáculo é 
garantido: nem a falta de tempo e o nível 
de dificuldade das músicas desanimam 
os coralistas da Justiça Federal.

Em sua 7ª edição, o Encontro de 
Corais da Justiça Federal continua en-
cantando o público, como nas edições 
anteriores. Desta vez, com canções que 
foram sucessos na voz do “Rei” Roberto 
Carlos. Para o repertório, foram escolhi-
das, além de “Negro Gato”, “Cavalgada” 
e “Como Dois e Dois”, um samba pouco 
conhecido cantado por Roberto Carlos 
no Festival da Record de 1968: “Maria, 
Carnaval e Cinzas”. “Quem assistir não 
vai se arrepender. Todas as músicas ga-
nharam novos arranjos, uma cara nova e 
muito divertida”, garante Edvã.

Desde 2007, o Grupo Cantarolando 
promove os encontros de corais. No pri-
meiro ano o tema foi “Música Junina” 
com apenas cinco grupos e um dia de 

apresentação. No ano seguinte já eram 
oito o número de corais em dois dias de 
apresentação com o tema: “Samba”.

No III Encontro saltamos para 10 gru-
pos, também se apresentando em dois 
dias com foco no tema: “Música Baia-
na”. Naquele ano, a organização perce-
beu que havia espaço para crescer, pois 
vários grupos inscritos não puderam se 
apresentar pela limitação do calendário 
e, asssim, no ano seguinte, 2010, no 
IV Encontro já eram 17 grupos musicais 
cantando durante quatro dias o tema 
“África EmCanto”.  Naquele ano pela pri-
meira vez a programação incluiu grupos 
de outras cidades.

Em 2011, no V Encontro o tema es-
colhido foi “Músicas Inesquecíveis” e Em 
2012, em sua 6ª edição, o Encontro fez 
uma homenagem ao centenário do es-
critor baiano Jorge Amado, com o tema 
“Amada Bahia, Amado Jorge”. Em 2013, 
a novidade é a participação dos servidores 
dos JEFs, que se juntaram ao coral em ou-
tubro do ano passado e cantam no evento 
pela primeira vez e em cinco dias.

O Encontro de Corais da Justiça Fede-
ral tem como objetivo o intercâmbio cul-
tural, difusão, integração e fortalecimen-
to de laços entre grupos de canto coral 
de instituições regionais e o público baia-
no; a conscientização das organizações 
sobre a importância da participação de 
seus membros em eventos sociais, edu-
cativos e culturais, ampliando o nível de 
Qualidade de Vida, favorecido pelo valor 
terapêutico e artístico do canto coral; a 
troca de informações sobre o trabalho de-
senvolvido pelos grupos de canto coral; e 
a harmonização entre os integrantes sem 
o caráter competitivo.

O Grupo Cantarolando se apresentará 
durante toda a semana como anfitrião do 
evento que ontem contou com a partici-
pação do Coral MP em Canto  (maestrina 
Natanira Gonçalves); Coral Fecomércio 
(maestro Leandro Gazineo); Coral do Co-
légio São Paulo (maestro Alcides Lisboa) 
e Coral Ars Cantandi (maestro Carlos Vei-
ga Filho). Os corais emocionaram todos 
aqueles que compareceram e lotaram o 
Auditório Ministro Dias Trindade

Hoje o encontro tem seu segundo dia 
com a apresentação do Grupo Cantaro-
lando, que, como sempre, abre o evento, 
e os corais: Phoenix (maestro Moisés Oli-
veira); Fundação José Silveira (maestro 
Leandor Gazineo); Canta Baiana e FAPEX 
(maestro Carlos Veiga Filho).

Ao final das apresentações, os patro-
cinadores ofereceram um lanche para os 
participantes, o que acontecerá em todos 
os dias do encontro. Todos os corais e os 
maestros recebem um troféu alusivo ao 
evento.

Na próxima semana, o JFH publicará 
a cobertura completa do evento.


